Instruccions disfresses
Instruccions generals
La disfressa només es podrà fer servir per la rua del
diumenge 26 de febrer, en cap cas abans del dia!
A sota de les disfresses s'ha de portar roba de color
similar possible. Si no en disposeu:

CARN o el més

 al Decathlon podeu trobar polars color beig a la secció d'home.
 al C/Pantà a la botiga OUTLET trobareu jerseis tant de coll alt com de coll de cigne
fins a talles XXXL.
 al Raval de Montserrat a la botiga Montserrat (la que té joguines a la porta) també n'hi
ha de color carn i leotards del mateix color.
 a la botiga Candy de la Ronda Collsalarca de Sabadell trobareu jerseis i leotards color
carn per 12€ les dues peces.
 a la botiga Gisbel de la Rambla d'Ègara 111-113 hi ha jerseis de la casa mobo de talles
2,10,12,14 i 16 de coll alt i coll baix a 1.5€, així com mitges de color carn a 2€ les més
tupides i d'espuma a 1.80€ dos parells.
Als peus s'hauria de dur sabates marrons, el més similar possible al color que porteu les
cames. O si ho preferiu podeu tapar-vos les sabates amb roba del mateix color que porteu
les cames...
En general, les mides de les disfresses (tant l'alçada com l'amplada) les heu d'agafar tenint
en compte tota la roba que portareu a sota!

Pedro
La disfressa del Pedro porta taques de feltre negre de forma
irregular enganxada amb cola de contacte transparent o silicona
calenta.
Els baixos i les mànigues fan punxes irregulars.
La corbata és de feltre blau que ja us hem proporcionat i l'heu de
lligar de manera similar a la foto.
Complements
De complements podeu fer una bola de bitlles, una maça … o el que
més us agradi!
Material necessari:
Bola de Bitlles: globus
Maça: Brick o ampolla d'aigua, tubs de cuina o de wc.
Per fer tots els complements es necessita paper de diari, cola blanca,
aigua i pintura.

Pablo
La disfressa del Pablo porta dues tires de feltre negre
enganxada amb cola de contacte transparent o silicona calenta.
Els baixos i les mànigues fan punxes irregulars.
Complements
De complements podeu fer un garrot, una bola de bitlles, …o el que
més us agradi!
Material necessari:
Garrot: ampolles d'aigua (de 2 litres si garrot gran i de 1.5L si garrot
infantil)
Bola de Bitlles: globus
Per fer tots els complements es necessita paper de diari, cola blanca,
aigua i pintura

NOTA: Si a la vostra família hi ha un Bam-Bam i us sobra feltre
marró del Pablo, utilitzeu-lo per fer la gorra del Bam-Bam.
Si us sobra molt feltre marró, si us plau, digueu-nos-ho per si hi
ha alguna família a qui els falta feltre per fer la gorra...

Vilma
La disfressa de la Vilma porta un cinturó que s'haurà de
fer tallant l'amplada de la roba o la llargada 5 cm, i
cosint els dos trossos.
Els baixos del vestit són punxes triangulars irregulars.
Complements
De complements podeu fer una bossa, un braçalet, … o el que més
us agradi!
Material necessari:
Collar: bosses blanques
Bossa: tros de roba o també es pot fer amb bricks
Braçalet: bosses blanques petites
Anell: bossa blanca petita

Betty
La disfressa de la Betty porta un cinturó que s'haurà

de fer tallant l'amplada de la roba o la llargada 5
cm, i cosint els dos trossos.
El llaç de la perruca s'haurà d'enganxar a aquesta
mitjançant la cola de contacte transparent o silicona calenta
a la posició que es veu a la foto a l'apartat de Perruques.
El penjoll del vestit serveix per estrènyer la part superior del
vestit, i s'haurà de posar un cop tingueu la disfressa
posada, ja que si no, no us la podreu posar...
Les tires de feltre negre es poden enganxar o cosir, el que
preferiu...
Els baixos del vestit són punxes triangulars irregulars.
Complements
De complements podeu fer un bossa, un braçalet, … o el que
més us agradi!
Material necessari:
Penjoll: una bossa blanca
Bossa: tros de roba o també es pot fer amb bricks
Braçalet: bosses blanques petites

Pebbles
La disfressa de la Pebbles pot ser del llarg que es desitgi
(sempre i quan doni la roba ...), i, si és possible, fer-la amb
forma de campana.
Els baixos dibuixen una ona.
Les taques de la Pebbles són triangulars.

Bam-Bam
La disfressa del Bam-Bam porta una gorra que heu de
fer amb el feltre marró sobrant de la disfressa i
feltre negre. També porta un os d'espuma blanca.
La gorra i l'os s'ha d'enganxar amb cola de contacte
transparent o silicona calenta.
Els baixos fan punxes irregulars i les mànigues són rectes.
Les taques del vestit són triangulars.
Complements
Garrot
Material necessari:
Os: proporcionat
Gorra: feltre marró de la mateixa roba (dels baixos o dels
laterals), feltre negre.
Garrot: ampolles d'aigua (de 2 litres si garrot gran i de 1.5L si
garrot infantil), paper de diari, cola blanca, aigua i pintura

NOTA: Si no tinguéssiu suficient feltre marró per fer la
gorra, feu-nos-ho saber!

Cotxets
Tots els cotxets de la comparsa han d'anar disfressats de tronc-mòbils tal i com es mostra a
la foto.
Els tubs i la roba la proporcionem els de la Comissió de Carnestoltes. Aquells que encara no
us els heu fet i necessiteu ajuda o assessorament, poseu-vos en contacte amb nosaltres
mitjançant el correu de l'ampa.

Perruques
1.- Retallar la plantilla per la part interior
2.- Marcar la plantilla sencera a l'espuma amb un retolador negre (en el cas que tingueu només un
tros llarg us heu d'assegurar que hi cabrà l'altra part de la perruca).
3.- Retallar la part de la cara de la plantilla
4.- Marcar la plantilla amb la cara a l'espuma amb un retolador negre.
5.- Retallar les espumes. En el cas que la perruca sigui per algú que tingui el cap mooooolt més
petit que la talla de perruca proporcionada, podeu esperar a retallar la part de la cara o retallar-la més
petita per si després heu d'ajustar-la...
6.- Mitjançant cola de contacte transparent o una pistola de silicona, enganxem les dues espumes de
manera que es vegi el remarcat pel davant de la part de la cara. Esperem una estona a que estigui
seca la col·la o la silicona i ja ens la podem emprovar.
Si queda massa gran podem enganxar una mica més la part inferior de la perruca, tenint en compte
l'amplada del nostre cap.
Si la perruca és per algú més petit i es veu tota ella massa gran, podeu retallar-la una mica seguint el
contorn, enganxar de nou i tornar a provar.
Si queda massa petita, podem separar una mica la part inferior de la perruca.
7.- Una vegada tinguem la perruca, amb el retolador negre fer les marques de les perruques segons
foto.

8.- En el cas de la perruca de la Pebbles, s'ha d'enganxar amb cola de contacte transparent o silicona
calenta els trossos d'ossos als laterals tal i com es veu a la foto.
En el cas de la perruca del Bam-Bam, heu d'enganxar la gorra a la perruca amb cola de contacte
transparent o silicona calenta, a la posició que es mostra a la foto.

Garrot
Material necessari
2 ampolles d'aigua, 1 tub de paper
de cuina, cinta o cel·lo, paper de
diari, cola blanca, aigua i pintura o
paper de color cafè

Instruccions
1.- Tallem una de les dues ampolles
depenent de l'alçada que vulguem el
garrot

2.- Presentem les ampolles amb el tub de
cuina, que li haurem fet 4 marques per
poder-lo enganxar amb més facilitat.

3.- Ho enganxem amb cinta o cel·lo.

4.- Fem una barreja de cola blanca i agua
a parts iguals i ho remenem bé. Amb tires
de paper de diari, les anem mullant amb
aquesta barreja de col”la-aigua i anem
tapant les ampolles i el tub. Li anem
donant la forma desitjada, deixant assecar
els papers unes quantes hores.
5.- Finalment el folrem amb paper de
color cafè o marró, o el continuem tapant i
donant forma amb paper de diari i el
pintem.

Bitlla
Material necessari
1 globus, paper de diari, cola blanca,
aigua i pintura o paper de color gris clar.

Instruccions
1.- Inflem el globus fins a un tamany que
quedi amb una forma arrodonida i el
lliguem.

2.- El comencem a folrar amb el paper de
diari sense cobrir el nus del globus per
poder-lo treure a posteriori. Amb un parell
o tres capes de paper de diari serà
suficient.
3.- Posem una darrera capa de paper de
cuina per donar-li la forma més rugosa de
pedra.

4.- Una vegada estigui seca la cola, ja el
podem pintar de color pedra o folrar-ho
amb paper de color pedra.
5.- Finalment, una vegada seca fem 2
forats més per tal de tenir 3 forats en
totals. -Desfem el nus del globus o el
punxem per poder-lo treure.

Collaret Vilma
Material necessari
Bosses blanques de super.
1.- Cada bossa servirà per fer cada perla del collaret: s'ha d'anar girant del dret i del revés la bossa
fins obtenir la mida de la perla desitjat.

2.- Lliguem les nanses de la perla a una altra bossa blanca que serà el collaret.

Des de la Comissió de Carnestoltes us animem a que feu servir la vostra
imaginació i us fabriqueu tots els complements que us facin més
gràcia: aspiradora, rentavaixelles, tocadiscs, telèfons ....
Finalment comentar que ens podeu fer arribar qualsevol dubte al correu de
l'ampa ampa@escolaelcim.cat i que desitgem que el proper 26 de febrer us ho
passeu

iabadabaduuuuuuuuu!!!!!!

Moltes gràcies!!!!
Comissió de Carnestoltes
AMPA Escola El Cim

